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   1390 پبییس/ چْبرمآة / سبل  هٌبثع ي هٌْذسيهجلِ

 

 

 

 ثير آبياری تکويلي بر عولکرد ٍ اجسای عولکرد گٌدم دین هٌطقِ ی ابْر، استاى زًجاىبررسي تا
 فشيذٍى داٍٍدي هحوذ هٌـَسي فشيجب ؿبّشخي *حؼيي ثبثبصادُ

 90/  /  تبسيخ پزيشؽ:     90/  /  تبسيخ دسيبفت:

 چکيدُ
دس هشاحل هختلف پذيذُ ؿٌبػي گٌذم دين ثش صيؼتت تتَدُع ػولىتشد    ثِ هٌظَس ثشسػي تأثيش آثيبسي تىويلي پظٍّؾ حبضش 

دس هضاسع ؿْشػتبى اثْش دس لبلت طتش  ثلَوْتبي    1388-89داًِع ٍصى ّضاسداًِ ٍ همذاس ًيتشٍطى ٍ پشٍتئيي داًِع دس ػبل صساػي 

ًَثت آثيتبسي دس هشحلتِ خَؿتِ     ; يه I1وبهل تلبدفي ثب چْبس تيوبس ٍ دس ػِ تىشاس اجشا گشديذ. تيوبسّبي آصهبيـي ػجبست اص 

 500; دٍ ًَثت آثيتبسي دس هشاحتل خَؿتِ سفتتي ٍ داًتِ ثؼتتيع جوؼتبد ثتِ همتذاس          I2هتشهىؼت دس ّىتبسع  500سفتي ٍ همذاس 

)ثذٍى ; تيوبس ؿتبّذ  I4هتشهىؼت دس ّىتبسع  500; يه ًَثت آثيبسي دس هشحلِ ي داًِ ثؼتي ثِ همذاس  I3هتشهىؼت دس ّىتبسع 

وِ اثش تيوبسّبي آثيبسي تىويلي دسهَسد كفبت صيؼت تَدُع ػولىشد داًتِع ٍصى   تبيج حبكل اص تحميك ًـبى داد. ًثَدًذ آثيبسي(

طَسي ِ ث داس ثَدُ اػت.دس ػطح پٌج دسكذع هؼٌي ّضاسداًِ دس ػطح يه دسكذ ٍ دسهَسد دسكذ ًيتشٍطى ٍ دسكذ پشٍتئيي داًِ

ٍ ػولىتشد   889/6ي خَؿِ سفتي ثِ تشتيت صيؼتت تتَدُ   ي تىويلي دس هشحلِوِ حذاوثش همذاس كفبت فَق الزوش اص تيوبس آثيبس

ٍ حتذالل همتبديش كتفبت     دسكتذ  53/11ٍ پشٍتئيي  977/1تشٍطىگشمع همذاس ًي 32/42تي دس ّىتبسع ٍصى ّضاسداًِ  442/2داًِ 

لتشاس   aدس ايي تيوتبس دس گتشٍُ    ي ايي كفبتفَق الزوش اص تيوبس ؿبّذ)ثذٍى آثيبسي تىويلي( ثِ دػت آهذ. دس گشٍُ ثٌذيع ّوِ

. الجتِ تيوبسّبي آثيبسي تىويلي ديگش ًؼجت ثِ تيوبس ؿبّذ اص ٍضؼيت ثؼيبس خَثي ثْشُ هٌذ ثَدًذ. ثب تَجِ ثِ ًتتبيج ثتِ   گشفت

ي خَؿِ سفتي وِ تمشيجبد هلبدف ثب اٍايل تأثيشات هٌفتي تتٌؾ خـتىي دس    دػت آهذُ اص ثشسػي كفبت ووي ٍويفيع دس هشحلِ

 . دسكذ افضايؾ داد 30تَاى دػت ون هحلَل سا ثِ همذاس ّبي دين هي ثبؿذع ثب اًجبم يه ثبس آثيبسي هي وـتؿشايط 

 .آثيبسي تىويليع گٌذم دينع ػولىشدع ٍصى ّضاسداًِ ٍ دسكذ ًيتشٍطى ّبي كلیذي:ٍاشُ

                                                 
اىع ايشاىاػتبديبس داًـگبُ آصاد اػالهيع ٍاحذ ػلَم ٍ تحميمبت تْشاىع گشٍُ هٌْذػي آةع تْش

 داًؾ آهَختِ ي وبسؿٌبػي اسؿذع داًـگبُ آصاد اػالهيع ٍاحذ ػلَم ٍ تحميمبتع گشٍُ هٌْذػي آةع تْشاىع ايشاى. -2

 اػتبديبس داًـگبُ آصاد اػالهيع ٍاحذ ػلَم ٍ تحميمبتع گشٍُ هٌْذػي آةع تْشاىع ايشاى. -3

 ت ػلويع داًـگبُ آصاد اػالهيع ٍاحذ اثْش.ٔ  ّيب ػضَ -4
 h_babazadeh@srbiau.ac.irي هؼٍَل:ؼٌذًَُي -*



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ...ثیر آثیبري تکویلي ثر عولکرد ٍ اجساي عولکرد گٌذم دین هٌطقِ ي اثْرٔ  ثررسي تب

 هقدهِ
لَل ػيبػتت ساّجتشدي ٍ   ثِ ػٌَاى يه هح 1گٌذم ًبى

ي غزايي ٍ پشٍتئيٌي هَسد ًيتبص  اكلي جيشُي تأهيي وٌٌذُ

ؿتَد. ػتطح صيتش وـتت ايتي       افشاد جبهؼتِ هحؼتَة هتي   

هيليتتَى ّىتتتبس  2/6ثتتيؾ اص هحلتتَل دس وـتتَس ايتتشاى  

هيليتَى ّىتتبس ثتب     5/4ثتيؾ اص   عوِ اص ايي همذاس ثبؿذ هي

ويلَگشم دس ّىتتبس ثتِ كتَست ديتن      1085هيبًگيي تَليذ 

 290ثتيؾ اص   ؿَد. اػتبى صًجبى ًيض ثب داسا ثَدى وـت هي

ّضاس ّىتبس اساضي صيش وـت گٌذم دين يىتي اص اػتتبًْبي   

ثبؿتتتذ)ٍصاست جْتتتبد  هْتتتن وـتتتت گٌتتتذم ديتتتن هتتتي 

ثب تَجِ ثِ هحذٍديت افضايؾ ػتطح   (. لزا2010وـبٍسصيع

ٍ ثتب ػٌبيتت ثتِ     ثِ دليل هحذٍديت هٌبثغ آثي وـت ٍ صيش

افضايؾ سٍصافتضٍى جوؼيتتع ضتشٍسي اػتت تتب ثتب اجتشاي        

ي دس جْتت افتضايؾ هحلتَل دس ٍاحتذ     طشحْبي تحميمبت

دس تالؽ  بهْبي هؤثشي ثشداؿتِ ؿًَذ. پظٍّـگشاىػطح گ

خـه ٍ دس  ؿذًذ وِ اسلبم گٌذم ػبصگبس ثب هحيطْبي ًيوِ

ّتب دس ايتي   ؿشايط دين سا ثِ دػت آٍسدًتذع ٍلتي هَفميتت   

ٍسي  (. ثْتتش2003ُ)ػتتليوبًيع صهيٌتتِ ثؼتتيبس هحتتذٍد اػت

ثتِ  ي دس حتبل تَػتؼِ   ػجضع دس وـتَسّب  اساضي دين يب آة

اي ثشاي ثْجَد آى  ون اػتع ٍلي اهىبى لبثل هالحظِ ًؼجت

اص طشيك هذيشيت اػتحلبل آة ثبساىع ًتَآٍسي دس فٌتبٍسي   

گزاسي صيشثٌبيي ثِ هٌظَس تَليتذ اًتَاع    وـبٍسصي ٍ ػشهبيِ

هحلَالت هٌبػت ٍجَد داسد. چِ ثؼبع ٍلَع يه ثبسًتذگي  

سا دگشگتَى وٌتذ.   تَاًذ ٍضتؼيت تَليتذ    هؤثش ٍ هٌبػت هي

پشاوٌؾ ًبهٌبػتت ٍ همتذاس ًبوتبفي ٍ ًتبهطوئي ثتبسؽ دس      

صساػت دينع ثِ ّوشاُ ضؼف ػتبختبسي ٍ هتذيشيتي ػتجت    

ؿذُ اػت وِ ػولىشد هحلَل دين دچبس ًَػبًبت ؿذيذي 

ع 2(. سٍؽ آثيبسي تىويلتي 2011ثبؿٌذ)تَولي ٍ ّوىبساىع 

ثب ّذف تأهيي حتذالل يته ثتبس ووجتَد سطَثتت ختبن ٍ       

اي سا  تَاًذ جبيگبُ ٍيظُ ي اص افت ؿذيذ ػولىشدع هيجلَگيش

دس صساػت دين داؿتِ ثبؿذ. ثٌبثشاييع اص ٍيظگيْبي ضتشٍسي  

آثيبسي تىويليع طجيؼت تىويل ثبساى ٍآثيبسي اػتت)تذييع  

2008.) 

دس ثؼيبسي اص وـَسّبي غشة آػيب ٍ ؿوبل آفشيمبع ثب اللين 

تتي دس   ايع هتَػط ػولىشد گٌذم دين حذٍد يته هذيتشاًِ

                                                 
1. triticum aestivum 

2 . Supplemental Irrigation 

تتي دس ّىتتبس لتشاسداسد.     2تتب   5/0ّىتبس ٍ دس هحذٍدُ ي 

تتش اص ػولىتشد ثتبلمَُ     دسحبلي وِ ايي ػطح خيلي پتبييي 

ٍ ثتِ تجتغ ًَػتبًبت     تي دس ّىتبس اػت 6تب  5م آثي ثب گٌذ

ػبلي ثِ ػبل ديگش ًيض هتغيش اػت)اٍيغ  ؿذيذ ثبسًذگي اص

 (.1997ٍ ّوىبساىع 

 ي ػولىتشد دٌّتذُ تٌؾ خـىي هْوتشيي ػبهتل وتبّؾ   

ُ  اػتت وتِ دس   ٍيتظُ دس هشاحتل   ِ ٍ ثت  ي سٍيتؾ طتَل دٍس

(. دس 1996پيًَتذد)وَچىيع  اًتْبيي سؿتذع ثتِ ٍلتَع هتي    

چٌيي ؿتشايطيع ثتشاي حلتَل ًتيجتِ سضتبيت ثختؾ اص       

تَاى ثب تَجِ ثِ هٌبثغ آة هَجتَد ثتب    صساػت گٌذم دينع هي

ٍ يتب   ِاًجبم آثيبسيع حتي ثِ كَست هحذٍد دس يته هشحلت  

لي اص سؿذ ايي گيبُع ثِ هٌظَس وبّؾ يب حزف تتٌؾ  هشاح

ة سطَثتي ثِ ػولىشد لبثتل لجتَلي دػتت يبفتت. تتبهيي آ     

ع آثيبسي ثتِ  يب هجوَ هلشفي هحلَل ؿبهل ثبسؽع آثيبسي

؛ اٍيتغ  2000)اٍيغ ٍ ّوىتبساىع  ثبؿتذ  اضبفِ ثتبسؽ هتي  

دسكذ اص اساضيع ػبالًِ  50(. دس وـَس اسدىع2009ّبچَم ٍ 

وتِ تحتت    وٌٌتذ  هتش ثبساى دسيبفت هي هيلي 100ووتش اص 

 7-10ؿشايط آثيبسي تىويلي دسآهذ خبلق اص وـت گٌذم 

 40 (. ثتيؾ اص 1987دسكذ افضايؾ يبفتتِ اػتت)جبساداتع   

صاسّبي وـتَس ػتَسيِ تحتت ؿتشايط آثيتبسي      دسكذ اص دين

تىويليع ًِ فمط ػولىشد سا افضايؾ داد ثلىِ تَليتذ سا ًيتض   

(. ًتبيج طش  تحميمتي  2000تثجيت وشد)اٍيغ ٍ ّوىبساىع

صاسّبي اػتبى آرسثبيجبى ؿتشلي ثتِ   دين آثيبسي تىويلي دس

هتش هىؼت آة  1000ًذ وِ هلشف دػبل ًـبى دا 6هذت 

 80ٌتذم سا تتب   خَؿِع هحلَل داًِ ٍ وبُ گ دس صهبى ظَْس

(. دس 1992)والًتشي ٍ ّوىتبساىع  دّتذ  دسكذ افضايؾ هتي 

اًتذ وتِ ثتشاي     تحميك ديگشي ًيض ايي ًتبيج ثِ دػت آهتذُ 

ؿشايط آثيتبسي وبهتل حتذٍد     يه ويلَگشم گٌذم دس تَليذ

يه تب ػِ هتش هىؼت آة ثتبساى هتَسد ًيتبص اػتت)پشييش ٍ     

 . (1991ػبلىيٌيع 

شع ثبتَجِ ثتِ پتشاوٌؾ   ثٌبثشايي ّذف اص هطبلؼِ ي حبض    

ٍ هيضاى  ػت ثبسًذگي دس خالل فلل سؿذ گٌذمصهبًي ًبهٌب

بسًتذگي دس وـتَسع ؿتٌبختي    هتفبٍت ًضٍالت دس ّش ًَثت ث

ٍ  بع فيضيَلتَطيىي گٌتذم ثتِ تتٌؾ خـتىي     هشاحل حؼت 

افضايؾ تَليذات وـبٍسصي ٍ افضايؾ دسآهذ وـبٍسصاى هَسد 

تَجِ لشاس گشفتٌذ تب ثتتَاى ثتِ تَكتيِ اي هٌبػتت جْتت      

 . ثْجَد ووي تَليذ هحلَل دس ديوضاسّب دػت يبفت
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   1390 پبییس/ چْبرمآة / سبل  هٌبثع ي هٌْذسيهجلِ

 ّاهَاد ٍ رٍش
ثبختش ؿْشػتبى اثْش  ويلَهتشي 5تحميك هَسد ًظش دس 

طتَس ولتي   ِ اًجتبم گشديتذ. ثت    1388-89دس ػبل صساػتي  

ٍ داساي اللين  ثْش آة ٍ َّايي وَّؼتبًي داؿتِؿْشػتبى ا

ثبؿذ. هيبًگيي ثبسًذگي ػبالًِ ي اثْش  ًيوِ خـه ػشد هي

ثبؿتذ. دس   هتي  هيلتي هتتش   2/256ػتبلِ   30ثش اػبع آهبس 

تجخيش دس ػتبل   گي ٍي همبديش ثبسًذتَصيغ هبّبًِ 1جذٍل 

 اسائِ ؿذُ اًذ. 1388-89صساػي 

 

 
 هترهیلي –شْرستبى اثْر 1388 – 89آهبر تجخیر ٍ ثبرًذگي ٍ پراكٌش آى در سبل زراعي  -1جذٍل

 جوع كل تیر خرداد اردیجْشت فرٍردیي اسفٌذ ثْوي دي آرر آثبى هْر 

 745 342 235 168 - - - - - - - تجخيش

 5/243 5/2 6/14 5/52 34 3/13 3/35 3/21 8/5 9/61 3/2 ثبسًذگي

 

ثبفت خبن هحل آصهبيؾ سػي اليي ثَدُ ٍ اص ًظش ؿتَسيع  

همتتذاس آّتته ٍ ػتتذيوي ثتتَدى هحتتذٍديتي ًذاؿتتت. ايتتي 

ثيتش آثيبسيْتبي تىويلتي دس    ٔ  تحميك ثِ هٌظَس ثشسػتي تتب  

ؿٌبػي گٌتذم ديتن دس افتضايؾ    هختلف سؿذ پذيذُهشاحل 

َوْتتبي وبهتتل ووتتي ٍ ويفتتي هحلتتَل دس لبلتتت طتتش  ثل

هَسد سلتن گٌتذم    تلبدفي ثب چْبس تيوبس ٍ دس ػِ تىشاس دس

-دس هضاسع ؿْشػتبى اثْش ثِ هشحلِ ػشداسي دس ؿشايط دين

 ي اجشا دسآهذُ؛ تيوبسّبي آصهبيـي ػجبست ثَدًذ اص:

I1 ِثتِ همتذاس    ي خَؿِ سفتي; يه ًَثت آثيبسي دس هشحل

 هتش هىؼت دس ّىتبس. 500

I2 س هشاحل خَؿِ سفتي ٍ داًِ ثؼتتي  ; دٍ ًَثت آثيبسي د

 هتش هىؼت دس ّىتبس. 500ثِ همذاس جوؼبد 

I3  ثتِ همتذاس    ; يه ًَثت آثيبسي دس هشحلِ ي داًِ ثؼتتي

 هتش هىؼت دس ّىتبس. 500

I4 ثذٍى آثيبسي(.     ; تيوبس ؿبّذ( 

ثشاي اجتشاي ايتي تحميتكع پتغ اص اًتختبة لطؼتِ صهتيي        

ِ  هٌبػت ٍآهبدُ ػتبصي آى اص ًمتبم هختلتف     هضسػتِ ًوًَت

ٍ خلَكتيبت فيضيىتي ٍ ؿتيويبيي     ثشداسي كَست گشفتت 

خبن هحل اجشاي طش  تؼييي گشديذًذ. ثتش اػتبع ًتتبيج    

آصهَى خبن وَدّبي هَسد ًيبص ثِ تيوبسّتبي آصهبيـتي دس   

ٍ دس اٍايتل   تىشاسّب ثطتَس يىٌَاختت اضتبفِ ؿتذًذ    ي ّوِ

 490پبييضع وـت گٌذم ػشداسي دس تيوبسّب ثشاػبع تشاون 

ٌجتغ  ِ دس هتش هشثغ اًجبم گشديذ. توبم وتَد فؼتفشُ اص ه  ثَت

ٍ وتَد اصتتِ اص هٌجتغ     فؼفبت آهًَيَم ّوضهتبى ثتب وـتت   

ًيتشات آهًَيَم ثِ كَست ًلف ّوضهبى ثب وـتت ٍ ًلتف   

ثبليوبًذُ دس اٍايل فشٍسديي هبُع لجل اص ػبلِ سفتي گٌتذمع  

هلشف گشديذ. دس اٍايل ثْبسع ثب تَجتِ ثتِ ؿتشايط سؿتذي     

حلِ ي ػبلِ سفتي ٍ ؿشٍع هشحلِ ي خَؿِ ًيتض  يىؼبى هش

ثشاي ّوِ تيوبسّب دس يه صهبى هـخق ثِ ٍلَع پيَػتت.  

ي خَؿِ سفتي ثب اػوبل تيوبسّبي آثيبسي تىويلي اص هشحلِ

ي سؿذ پذيذُ ؿٌبػي ٍ ثتش اػتبع تمتَين    تَجِ ثِ هشحلِ

صهبًي دس صهبى هٌبػت اًجبم گشديذ. دس اٍاخش فتشٍدييع ثتِ   

ّبي ي وشتثيي ثشدى ػلفْبي ّشصع وليِ اص هٌظَس هجبسصُ ٍ

ي ػوپبؿتتي گشديذًتتذ. اًتتذاصُ D-4-2آصهبيـتتي ثتتب ػتتن 

هتش هشثغ ثَدُ؛ ػِ هتش فبكتلِ   10×  10وشتْبي آصهبيـي 

ّب ٍ تيوبسّبي آصهبيـي هٌظتَس گشديتذُ ثتَد تتب      ثيي تىشاس

تيوبسّبي آصهبيـي تحت تأثيش سطَثتت تيوبسّتبي آثيتبسي    

ي داؿت يبدداؿت ثتشداسي  طَل دٍسُ ؿذُ لشاس ًگيشًذ. دس

ُ ؿٌبػي ٍ استفتبع  الصم اص لجيل ؿشٍع هشاحل هختلف پذيذ

ٍ  ؼذاد داًِ دس ّش خَؿِ ثِ ػول آهذٍ ت گيبُع طَل خَؿِ

دس صهبى ثشداؿت هحلَل پغ اص حزف حَاؿيع يبدداؿتت  

ثشداسي هحلَل اًجبم ٍ ػولىشد پذيتذُ ؿٌبػتي ّتَايي ٍ    

ِ داًِ ٍ ٍصى ّضاسداًِع تؼييي  ّتبي گٌتذم تيوبسّتبي     ٍ داًت

هختلتتف ثتتشاي تؼيتتيي دسكتتذ ًيتتتشٍطى ٍ پتتشٍتئيي دس    

آصهبيـگبُ تجضيِ گشديذًذ. ثب ايجتبد پـتتِ دس اطتشاف ّتش     

 وشتع اص ّذس سفت آة آثيبسي جلَگيشي ؿذ. آة آثيبسي ثتب 

آة آثيتبسي   ECوبسثشد يه دػتگبُ تبًىش تتأهيي گشديتذ.   

dS/m4   ِ لتي هتتشي   هي 110ي لَلتِ  ثَد ٍ آة ثتِ ٍػتيل

ّبي آصهبيـي اًتمبل يبفت. يه سٍص لجتل  خشطَهي ثِ وشت

ّتبي هتَسد ًظتش جْتت تؼيتيي      اص اػوبل آثيبسيع اص وتشت 

ي ًوًَِ خبن تؼييي ٍ ثِ آصهبيـتگبُ  سطَثت هَجَد ثب هتِ

 .گشديذ هٌتمل هي

ثشد دػتتگبُ آة  وتبس  حجن آة دادُ ؿذُ ثِ ّتش وتشتع ثتب   

خشطَهي ًلتت  وِ دس اًتْبي لَلِ  ايٌچي 3ؿوبس حجوي 
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ّبي اػوتبل  گشديذ. تبسيخ تٌظين هي ؿذُ ثَدع ثِ طَس دليك

تيوبسّبي آثيبسي دس اثتذاي هشاحل سؿذ فيضيَلَطيىي هَسد 

دسكتذ اص ػتطح هضسػتِ ٍاسد آى    10ًظشع ثش اػتبع ايٌىتِ   

هشحلِ ؿذُ ثَد تؼييي گشديذ. كفبت هختلف هَسد ًظش دس 

ضسػتِ ٍ  ع يته گتشٍُ دس داختل ه   گيشي ؿذُدٍ گشٍُ اًذاصُ

ايي كتفبت ػجتبست    لشاس گشفت. گشٍُ ديگشي دس آصهبيـگبُ

 ثَدًذ اص:

 تعذاد خَشِ در ٍاحذ سطح-الف

شي تْيِ ؿتذُ  ّبي ّش وشت اص دٍ خط يه هت تؼذاد خَؿِ

ّب  ي تؼذاد خَؿٍِ ثشاي هحبػجِ اص ٍػط وشت ؿوشدُ ؿذ

ّبي دٍ خط يه هتشي دس  دس يه هتشهشثغع هيبًگيي خَؿِ

ػبًتي هتش  20ي خطَم وـت )فبكلِشديذضشة گ 5ػذد 

 ثَد(.

 تعذاد داًِ در خَشِ-ة

وتِ   خَؿِ اص ّتش وتشت   10يي كفتع تؼذاد ثشاي اسصيبثي ا

ّبي وشت آصهبيؾ خَد  ؿبخلي اص ٍضؼيت ػوَهي خَؿِ

ّتبي آى   ثَدًذع اًتخبة گشديذًذ. پغ اص وَثيذى تؼذاد داًِ

د ٍ ثب تمؼين ثتش ػتذ   وبسثشد دػتگبُ ثزسؿوبس تؼييي ؿذ ثب

 داًِ دس خَؿِ ّش وشت ثِ دػت آهذ.  هيبًگيي ؿوبس 10

 ٍزى ّسار داًِ -ج

    ِ ي ثشاي اًذاصُ گيشي ايي كفت ثتشاي ّتش وتشتع دٍ ًوًَت

طَس جذاگبًِ ؿوبسؽ ٍ تَصيي گشديذًتذ  ِتبيي ثزس ث 1000

ّتبي تحتت يته تيوتبسع ٍصى     ٍ اص هيبًگيي آًْبع ثشاي وشت

 ّضاسداًِ هحبػجِ ؿذ. 

 خشك در ٍاحذ سطحي عولکرد هبدُ -د

هتشي اص اثتتذا ٍ اًتْتبي    5/0دس ّش وشت دٍ خط وٌبسي ٍ 

اثشات حبؿيِ حزف گشديذًتذع   اص ًظش وشت ثِ هٌظَس كشف

تتشيي   وتبسثشد داع ٍ اص پتبييي   هبًتذُ ثتب  ػپغ ػطح ثبلي

ؿتذ. پتغ اص تتَصيي    لؼوت ًضديه ثتِ ػتطح صهتيي دسٍ    

 ٍ تمؼين آى ثش ػطح ثشداؿتتع ػولىتشد   ّبي ّش وشت ثَتِ

 ي خـه دس ٍاحذ ػطح هحبػجِ گشديذ. هبدُ

 ي كبُ در ٍاحذ سطح عولکرد داًِ -ُ

ّبي ثشداؿت ؿتذُ دس ّتش وتشت ثتِ ٍػتيلِ ووجتبيي        ثَتِ

ي ثِ دػت آهذ. پتغ  هخلَف آصهبيؾ وَثيذُ ؿذ ٍ داًِ

اص تتَصيي داًتتِ ّتب ٍ تمؼتتين ٍصى آى ثتش ػتتطح ثشداؿتتتع    

گشديذ. ػولىشد داًِ دس ٍاحذ ػطح ثشاي ّش وشت هحبػجِ 

ي خـتته ّوچٌتتييع ثتتب تفبضتتل ٍصى داًتتِ اص وتتل هتتبدُ 

( ٍ تمؼين حبكل آى ثش ػتطح  4)هحبػجِ ؿذُ دس لؼوت 

ثشداؿت وشتع ػولىشد وبُ ثش ٍاحذ ػطح ثتشاي ّتش وتشت    

 تؼييي گشديذ. 

 ارتفبع ثَتِ -ٍ

     دس ػتتطح ّتتش وتتشت ٍ دس ػتتِ ًمطتتِ استفتتبع چٌتتذ ثَتتتِ  

ِ گيشي ؿذ ٍ ثب هيبًگيي گيشي استاًذاصُ ّتب   فبع هتَػط ثَتت

 دس ّش وشت ثِ دػت آهذ. 

 ًیترٍشى -ز

ي صيؼتتي خـته   همذاس ػٌلش ًيتشٍطى ًؼجت ثِ ول تَدُ

گيشي ؿذ. ًتبيج گٌذم ثش حؼت دسكذ دس آصهبيـگبُ اًذاصُ

ٍ ثتب ًتشم    جوتغ آٍسي  Excel ثِ دػت آهذُ دس ًشم افتضاس 

گشفت. ػپغ  هَسد تجضيِ ٍ تحليل لشاس SASافضاس آهبسي 

 .ّب ثب آصهَى داًىي ثب ّن همبيؼِ گشديذًذ هيبًگيي دادُ

ًتبيج ثِ دػت آهذُ اص يبدداؿت ثشداسي ػولىتشد داًتِع   

صيؼت تَدُع ٍصى ّضاسداًِع دسكذ ًيتشٍطى ٍ پشٍتئيي داًتِ  

اسائِ گشديذُ اًتذ.   3ٍ  2ٍ تجضيِ ٍ تحليل آهبسي دس جذٍل 

يج حبكتل اص اجتشاي آصهتبيؾ ًـتبى     ثشسػي هيتبًگيي ًتتب  

دّذ وِ حذاوثش ػولىشد داًتِ گٌتذم اص تيوتبس آثيتبسي      هي

تتتي دس  442/2ي خَؿتتبة ثتتِ همتتذاس تىويلتتي دس هشحلتتِ

ي (.  دس همبيؼتت2ِّىتتتبس ثتتِ دػتتت آهتتذُ اػتتت)جذٍل  

هيبًگيي كفبت وِ ثب آصهَى داًىي اًجبم گشفتع تيوبسّبي 

I3 , I2 , I1    ي خَؿتبة ٍ  ِ)ثِ تشتيتت آثيتبسي دس هشحلت

آثيبسي دس هشاحتل خَؿتبة ٍ داًتبة ٍ آثيتبسي دس هشحلتِ      

( ثتب ػولىتشد   I4ٍ تيوتبس ثتذٍى آثيتبسي)    aداًبة( دس گشٍُ 

 (.2)جتذٍل لتشاس گشفتٌذ  bتي دس ّىتبس دس گتشٍُ   1/ 618

ي هيبًگيي ًتبيج ثِ دػت آهذُ اص تتأثيش تيوبسّتبي   همبيؼِ

ٌتذم  ي ّتَايي گ آثيبسي تىويلي ثش ػولىتشد صيؼتت تتَدُ   

دّذ وتِ حتذاوثش هحلتَل)داًِ ا وتبُ ٍ ولتؾ(       ًـبى هي

)آثيتتبسي تىويلتتي دس  I1تتتي دس ّىتتتبس اص تيوتتبس  889/6

)آثيبسي تىويلي دس هشاحل خَؿتبة   I2هشحلِ خَؿبة( ٍ 

)آثيتبسي  I3ٍ تيوتبس   bc , aا داًبة( ثِ تشتيتت دس گتشٍُ   

 I4ٍ تيوتتبس  abتىويلتتي دس هشحلتتِ ي داًتتبة( دس گتتشٍُ  

 cتي دس ّىتتبس دس گتشٍُ    391/5ثب هيبًگيي  )تيوبس ؿبّذ(

 I1لشاس گشفتٌذ ٍ اختالف ػولىشد صيؼت تَدُ ثتيي تيوتبس   

تتي دس   5/1)تيوتبس ؿتبّذ( ثتيؾ اص     I4)ثْتشيي تيوبس( ٍ 

ِ 2ّىتبس ثَدُ اػت)جذٍل ي هيتبًگيي  (. ّوچٌييع همبيؼت
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ًتبيج ثِ دػت آهذُ اص تأثيش تيوبسّبي آثيبسي ثش ٍصى ّتضاس  

دّتذ وتِ    دس ايي طتش  آصهبيـتي ًـتبى هتي    ي گٌذم داًِ

 I2 ,I1ثيـتتتشيي ٍصى ّتتضاس داًتتِ هشثتتَم ثتتِ تيوبسّتتبي 

)آثيبسي دس هشحلِ ي خَؿبة ٍ آثيبسي دس هشاحل خَؿتبة  

ٍ داًبة( ثَدُع ٍ دس گشٍُ ثٌذي وِ ثيي تيوبسّبي آصهبيـي 

ٍ  67/43ثتِ تشتيتت ثتب     I1 , I2ثِ ػول آهتذ تيوبسّتبي   

 12/38)تيوبس ؿبّذ( ثتب   I4س گشمع ثيـتشيي ٍ تيوب 32/42

(. 2گشم ووتشيي ٍصى ّضاس داًِ گٌذم سا داؿتتِ اًذ)جتذٍل  

دس گشٍُ ثٌذي وِ ثيي تيوبسّبي آصهبيـي ثتِ ػوتل آهتذع    

ٍ تيوبس  bدس گشٍُ  I3ٍ تيوبس  aدس گشٍُ  I1,I2تيوبسّبي 

I4  ٍُدس گشc     لشاس گشفتٌذ. ثب تَجِ ثِ ايتي وتِ ٍصى ّتضاس

ثبؿذع اختالف ثتيي   شد هحلَل هيداًِ اص اجضاي هْن ػولى

 گشم ثِ دػت آهتذ.  5/5ثيـتشيي ٍ ووتشيي ٍصى ّضاس داًِ 

ووتشيي همذاس دسكذ اصت ٍ پشٍتئيي داًِ هشثَم ثِ تيوتبس  

I4   تيوبس ؿبّذ( ثَدُ وِ ثيـتش اص ػبيش تيوبسّتب دس تتٌؾ(

(. گتشٍُ ثٌتذي وتِ اص    2خـىي لتشاس داؿتتِ اػتت)جذٍل   

طى ٍ پشٍتئيي داًِ ثِ دػتت  ي هيبًگيي همذاس ًيتشٍهمبيؼِ

ع تيوتبس   aدس گتشٍُ   I1دّذ وِ تيوبس  آهذُ اػتع ًـبى هي

I2  ٍُدس گتتتشab  تيوبسّتتتب ٍI4,I3  ٍُدس گتتتشb  لتتتشاس

تَاى ثِ ػٌتَاى   سا هيI1  (. دس ًتيجِع تيوبس2گشفتٌذ)جذٍل

تيوبس ثشتش هؼشفي وشد

 
 درزراعت گٌذم دینِ اثر تیوبرّبي آزهبیشي ثر هیبًگیي صفبت هَرد هطبلع -2جذٍل

 تیوبرّب

 صفبت

I1 I2 I3 I4 LSD 

5% 

 a889/6 bc 375/6 ab 889/5 c 391/5 5171/0 صيؼت تَدُ )تي دس ّىتبس(

 a 442/2 a375/2 a 342/2 b 618/1 2095/0 ػولىشد داًِ )تي دس ّىتبس(

 a 32/42 a 67/43 b 25/40 c 13/38 602/1 ٍصى ّضاس داًِ )گشم(

 a 977/1 ab 703/1 b 40/1 b 527/1 3222/0 )%( غلظت ًيتشٍطى داًِ

 a 53/11 ab 93/9 b 16/8 b 9/8 878/1 غلظت پشٍتئيي داًِ )%(

 - 94 90 90 73 (cmاستفبع ثَتِ )

 - 10 10 10 9 (cmطَل خَؿِ )

  ت 500 500 500 (m3/haآة هلشفي )

 
 رخي صفبت هَرد هطبلعِ( ثًتبیج تجسیِ ٍاریبًس )هیبًگیي هرثعبت ٍ درجبت آزادي -3جذٍل

 (MSهيبًگيي هشثؼبت ) آصادي دسجبت ػَاهل 

 دسكذ پشٍتئيي داًِ غلظت اصت داًِ ٍصى ّضاسداًِ ػولىشد داًِ صيؼت تَدُ

 2 075/0 003/0 581/0 104/1 537/3 (R)تىشاس 

 3 ** 24/1 **448/0 **673/17 *187/0 *366/6 (I)تيوبس 

 6 067/0 11/0 643/0 26/0 876/0 (eاؿتجبُ آصهبيـي )

 cv 21/4 85/4 95/1 7/9 72/9% (cv%ضشيت تغييشات )

 ** دس ػطح احتوبل يه دسكذ هؼٌي داس اػت. 

 * دس ػطح احتوبل پٌج دسكذ هؼٌي داس اػت. 

 تجسیِ ی آهاری صفات هَرد بررسي 
پغ اص تجضيِ ٍ تحليل آهبسيع ًتبيج هشثتَم ثتِ  ػولىتشد    

س ًيتشٍطى ٍ پشٍتئيي داًِ هتأثش اص داًِع ٍصى ّضاس داًِع همذا

ثطتَس   3ٍ  2% دس جذاٍل5% ٍ 1ػبهل آثيبسي دس دٍ ػطح 

ع ٍاوٌؾ گٌتذم   2خالكِ اسائِ ؿذُ اًذ. ثب تَجِ ثِ جذٍل 

ضتشيت تغييتشات    .دين ثِ آثيبسي تىويلتي هطبلؼتِ گشديتذ   

.(C.Vِدس وليتت ) ي كتتفبت ثيتتبًگش دلتتت ثتتبالي آصهتتبيؾ

ِ ٍ ٍاسيتبًغ كتفبت ًـتبى    ثبؿذ. ًتبيج حبكل اص تجضيت  هي

دٌّذ وِ تيوبس آثيبسي تىويلي اص لحبظ ػولىشد داًتِ ٍ   هي

 ٍصى ّضاس داًِ ثشتش اص تيوبس دين ثَدُ اػت.
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 ّوبستگي سادُ بيي صفات هَرد ارزیابي  
ّوجؼتگي كفبت ثؼذ اص هحبػجِ ٍ آصهتَى جذاگبًتِ ثتشاي    

 اسائِ ؿذُ اػت.  4گٌذم ثِ كَست خالكِ دس جذٍل 

كتفبت هتتَسد ثشسػتي ّوجؼتتگي هؼٌتتي داس دس    ثؼضتي اص  

ػتتطح يتته دسكتتذ ٍ پتتٌج دسكتتذ ًـتتبى دادًتتذ. ٍجتتَد   

ّوجؼتگي هثجت ثيي ػولىشد داًِ ٍ ػولىشد صيؼتي ٍوتبُ  

ٍ ولؾ ٍ ٍصى ّضاس داًِ ٍ غلظت ًيتشٍطى داًِ ثيبًگش تتأثيش  

ثبؿتذ. الصم   هثجت ٍ هؼتمين ايي كفبت ثش ػولىشد داًِ هي

ايي كفبت جضء ػولىتشد ثتِ    ثِ تَضيح اػت وِ چَى اوثش

. سًٍذع ٍجَد ايي استجبم ثذيْي اػتؿوبس هي

 صفبت در شرایط تیوبرّبي آزهبیشي هبتریس ضرایت ّوجستگي سبدُ ثیي -4جذٍل

 پرٍتئیي ازت داًِ ٍزى ّسار داًِ عولکرد داًِ زیست تَدُ ّوجستگي سبدُ

     1 صيؼت تَدُ

    1 816/0**  ػولىشد داًِ 

   1 748/0**  438/0 داًِ ٍصى ّضاس

  1 49/0 267/0 33/0 هيضاى ًيتشٍطى

 1 1 ** 49/0 266/0 329/0 هيضاى پشٍتئيي داًِ

 % هؼٌي داس اػت.1** دس ػطح احتوبل 

 % هؼٌي داس اػت.5* دس ػطح احتوبل 

 

ًتبيج تجضيِ ٍاسيتبًغ ٍ همبيؼتِ هيتبًگيي تيوبسّتبي     

ًـبى  ثش افضايؾ ووي كفبت هَسد هطبلؼِ آثيبسي تىويلي 

دّذ وِ اثش آثيبسي تىويلي دس هشاحل هختلف ثش همتذاس   هي

صيؼت تَدُع ػولىشد داًِع ٍصى ّتضاس داًتِ ٍ ّوچٌتيي ثتش     

همذاس ًيتشٍطى ٍ پشٍتئيي داًِ هؼٌي داس ثَدُ اػتع ثطَسي 

وِ ثيـتشيي همذاس ووي ايي كتفبت اص تيوبسّتبي آثيتبسي    

ي خَؿِ لِ ي خَؿِ سفتي گٌذم ٍ هشحلِتىويلي دس هشح

 سفتي ٍ داًِ ثؼتي حبكل ؿذُ اػت. 

ي تٌظين تٌؾ آخش فلل اصطشيك آثيبسي هحذٍد دس هشحلِ

وتِ ًبؿتي اص    هْوتشيي دليل افضايؾ ػولىشد اػتت  صايـي

گيتشي تؼتذاد    ّبع افضايؾ ٍصى ّضاسداًِ ٍ ؿىل پشؿذى داًِ

( ًتبيج ايتي  2005ثبؿذ)تَوليع داًِ ثيـتش دس ّش ػٌجلِ هي

تحميك ّوچٌيي ًـبى دادًذ وِ اػوبل آثيبسي تىويلتي دس  

-ِثت  ثيتش ٔ  فلل ثْبس)ظَْس ػٌجلِ تبگلذّي( ثش ػولىشد تتب 

 ػضايي داؿتِ اػت.

ّتبي اػتتبى ثَؿتْش     ًتبيج ايي تحميك ثب دػتبٍسد ثشسػتي 

ّبي تَجِ ثِ ٍيظگي دٌّذ وِ ثب هـبثْت داؿتِ ٍ ًـبى هي

وِ ثبسًذگي هتَثشي ًيتض    بىاللين گشم ٍ خـه دس ايي اػت

افتذع ثتب اػوتبل آثيتبسي تىويلتي      دس ايي هشاحل اتفبق ًوي

ِ   هي ّتب ٍ وتبّؾ تتٌؾ     تَاى ووه صيبدي ثِ پشؿتذى داًت

خـىي ًوَد وتِ اثتش ختَد سا دس افتضايؾ ػولىتشد ًـتبى       

طتَسي  ِ(. ث2008دّذ)ػبصهبى جْبد وـبٍسصي ثَؿْشع  هي

ثش تغييشات ؿَدع تٌؾ خـىي تبثيش صيبدي  وِ هالحظِ هي

كفبت هَسد هطبلؼِ داؿتِ اػت. ّوجؼتتگي ثتيي صيؼتت    

ثبؿتذع ايتي اهتش     تَدُ ثب ػولىشد داًِ هثجت ٍ هؼٌي داس هي

ول ػولىتشد داًتِ   دّذ وِ ثب افضايؾ صيؼت تَدُ  ًـبى هي

ٍ ايتي هَضتَع دس حميمتت ثتب اًجتبم       افضايؾ يبفتِ اػتت 

ي حؼبع گيبُ سٍي دادُ اػتتع  آثيبسي تىويلي دس هشحلِ

ِ  ص ي گيتبُ سا سًٍتك   يشا ٍجَد سطَثت وبفي دس ختبن تغزيت

ِ     ثخـيذُ ٍ ثتب ػولىتشد    ع ٍصى ّتضاس داًتِ ًيتض ثْجتَد يبفتت

 داسي پيذا وشدُ اػت. ّوجؼتگي هثجت ٍ هؼٌي

ُ اص اًجبم ايتي تحميتك ًـتبى    ّوچٌيي ًتبيج ثِ دػت آهذ

اگش دس هشاحل حؼتبع پذيتذُ ؿٌبػتي هتضاسع      دّذ وِ هي

خَؿِ سفتتي ٍ يتب داًتِ ثؼتتي      گٌذم دينع اص لجيل هشاحل

ؿتَد.  ثبسًذگي اتفبق ًيفتذع گيبُ ثب تٌؾ خـىي هَاجِ هي

ٍ ويفتي    ثشاي گشيض اص ايي ثحشاى ٍ افضايؾ ػولىتشد ووتي  

تشيي  حؼبع تَاى ثب اجشاي آثيبسي تىويلي دس هحلَل هي

ي لبثل لجَل تحت داًِ هشاحل سؿذ گٌذم ثِ تَليذ ػولىشد

اييع اًجبم آثيبسي تىويلي دس  ؿشايط دين دػت يبفت. ثٌبثش

تَاًتذ تتب    ُ ؿٌبػتي گٌتذم ديتن هتي    هشاحل حؼبع پذيتذ 

ي هَسد آصهبيؾ ثتِ  دسكذ افضايؾ هحلَل سا دس هٌطم30ِ

تتَاى   ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ. دس ًْبيتع ثب اًجبم ايتي سٍؽ هتي  

 .گبم ثضسگي سا دس افضايؾ تَليذ ٍ خَدوفبيي ثشداؿت
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